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Nieuwsbrief 3                                           

School’s cool Lekstroom 

Afdeling  Nieuwegein   

April 2017   

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van het regionale project School’s cool 

Lekstroom.  

Het project toont een resultaat en verdere ontplooiing  waarover we  tevreden 

mogen zijn. Hieronder meer concreet nieuws  

 

 

1 pupillen: 

Afgelopen februari hebben we in De Wenck,( Wenckebachplantsoen)weer een 

groep “oud” pupillen na een succesvol traject “uitgezwaaid”. 

De sfeer was ontspannen,  geanimeerd en feestelijk. Opvallend was dat er veel 

ouders waren meegekomen en hun lof voor de begeleider van hun kind niet onder 

stoelen of banken staken. 
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De toespraken van de burgemeester (wederom met ambtsketen )en Gerry van 

Duren, de coördinator van de begeleiders, toonden veel waardering voor de inzet 

van de pupillen en hun begeleiders  De verwennerijen voor de pupillen en hun 

broertjes en zusjes deed de rest om er een feestje van te bouwen . Van de 

uitnodiging om met de burgemeester op de foto te gaan maakte bijna alle pupillen 

gebruik. 

De nieuwe aanmeldingen verlopen voorspoedig.  

 

Ik heb beter 

leren plannen 

en mijn huiswerk 

beter leren 

verdelen 

 

 

De mentor is 

een steun voor 

onze dochter 

en voor ons 

 

 

 

2 thuisbegeleiders: 

De thuisbegeleiders ,die een of meerdere pupillen begeleiden, blijven enthousiast.             

Hun enthousiasme wordt natuurlijk in eerste instantie bepaald door hun activiteiten 

met pupillen en hun ouders. Vanuit het project blijft hun enthousiasme ondersteund 

worden door  groepsbijeenkomsten die het inzicht in hun werkzaamheden uitdiepen 

en hun vaardigheden vergroten. 
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Ook na dit jaar blijven er een aantal ‘oude’ thuisbegeleiders beschikbaar voor de 

nieuwe groep. Daarnaast heeft een aantal nieuwe mensen zich al als 

thuisbegeleider aangemeld. Op dit moment hebben we nog niet genoeg mensen 

om alle aanvragen te kunnen honoreren. Omdat alle aangemelde pupillen het 

steuntje in de rug zo goed kunnen gebruiken , krijgt de werving van nieuwe 

begeleiders extra aandacht en rekenen we ook op uw bijdrage / meedenken in 

deze.  

 

Dringend verzoek: 

Wij vragen u daarom in uw netwerk leuke vrienden te attenderen op ons 

project  en  de mooie mogelijkheden van het thuisbegeleiderschap.  

      Kent u in uw vriendenkring toekomstige geschikte thuisbegeleiders, 

         =  laat deze persoon met ons contact opnemen  

         = of geef de naam aan ons door opdat wij contact op kunnen nemen 

     Ziet of weet u een platform of groep waar we onze werving vorm      

kunnen geven laat het ons weten                            

  

informatie kunt u vinden op onze website www.lekstroomschoolscool.nl of via onze 

coördinator: 

nieuwegein@lekstroomschoolscool.nl 

            

3 resultaten van ons uitbreidingsplan  

Zoals we eerder gezegd hebben heeft de heer Paul Reusch, onze 

projectcoördinator in deze, op  zich genomen  om als vrijwilliger het uitbreidingsplan 

vorm te geven. Gaven we in de vorige nieuwsbrief aan dat wij veel verwachtten van 

zijn inzet door zijn enthousiasme, kennis van onderwijszaken en zijn netwerk, nu 

kunnen we melden dat de resultaten veel belovend  zijn. 

Zowel in Houten als in IJsselstein zijn concrete acties om per nieuw schooljaar het 

project School’s cool te starten. Onder meer in IJsselstein worden door de inzet van 

de juist benoemde coördinator van de begeleiders aldaar, de heer Wim van 

Miltenburg ,er pupillen en mentoren geworven met concrete resultaten die tot 

tevredenheid stemmen.    

In Houten ziet het er naar uit dat we voor de zomervakantie een vergelijkbaar  

resultaat kunnen verwachten. 

 

Voor informatie: 

Houten@lekstroomschoolscool.nl 

IJsselstein@lekstroomschool’scool.nl  

http://www.lekstroomschoolscool.nl/
mailto:nieuwegein@lekstroomschoolscool.nl
mailto:Houten@lekstroomschoolscool.nl
mailto:IJsselstein@lekstroomschool'scool.nl
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4 activiteiten gericht op een nog mooiere toekomst :  

Financiën:  

De positieve koers van de subsidiëring van ons project die wij in de vorige nieuwsbrief 

melden, zet zich gelukkig voort. Het bestuur is druk om de continuïteit in de financiën 

te waarborgen en dat lijkt , voor zover dit nu is te overzien, te lukken 

 

Professionalisering: 

 Omdat er wat meer financiële ruimte is kan de ontwikkeling van de  

thuisbegeleiders nog sterker aangezet worden, hierbij wordt gedacht aan de fase 

van overdracht naar de ouder (s)  mbt ondersteuning van de studie.   

 

 

 

Interne organisatie:  

Om de nieuwe coördinatoren en begeleiders  een goede basis te geven is er 

gewerkt aan een jaarkalender die voor het plannen van activiteiten veel steun biedt  

Ook wordt er gewerkt aan materiaal om de starters te voorzien van passende 

informatie, zoals een begeleidersboekje enz .  

En er wordt gewerkt aan het opzetten van een werkoverleg van de coördinatoren, 

waarin zij gezamenlijk  kijken naar waar en hoe het project nog betere resultaten kan 

genereren door informatie uitwisseling en het bedenken van nieuwe acties.   

 

 


